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18 — Exclusão e notificação de candidatos:
18.1 — De acordo com o preceituado no n.º 1 do artigo 30.º, os candidatos excluídos serão notificados por uma das formas previstas nas alíneas a),
b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, alterada pela
Portaria 145-A/2011 de 6 de abril, para a realização da audiência dos
interessados nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
18.2 — Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação do dia, hora e local, para realização dos métodos de seleção,
nos termos previstos no artigo 32.º e por uma das formas previstas nas
alíneas a), b), c) ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009
de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril.
18.3 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de
seleção intercalar é efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente,
afixada em local visível e público das instalações da Universidade Aberta
e disponibilizada na sua página eletrónica. Os candidatos aprovados
em cada método são convocados para a realização do método seguinte
através de notificação, por uma das formas previstas nas alíneas a), b), c)
ou d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro,
alterada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril.
18.4 — À lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e
às exclusões ocorridas no decurso da aplicação dos métodos de seleção
é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.º 1 e 3 do
artigo 30.º e nos n.º 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22
de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril
18.5 — A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada no Diário da República e na página eletrónica da Universidade Aberta, no seguinte endereço: http://www.uab.pt/web/guest/uab/
planeamento-e-gestao/recursos-humanos/procedimentos-em-curso
19 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente
uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no
acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação.
20 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro e
dos artigos 13.º e 14.º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, para efeitos
de admissão a concurso os candidatos com deficiência devem declarar
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respetivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência.
21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011 de 6
de abril, o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público
(www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, a partir
da data da publicação (no Diário da República), na página eletrónica da
Universidade Aberta e por extrato, no prazo máximo de três dias úteis
contado da mesma data, num jornal de expansão nacional.
16 de janeiro de 2014. — A Chefe de Equipa da Área Operativa
dos Recursos Humanos, Ana Rita Sequeira Martins Alves Pereira de
Almeida Costa.
207547154

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Contrato (extrato) n.º 25/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 09 de setembro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com a Dra. Ana Maria Rodriguez Vasquez Del
Rey, na categoria de assistente convidado, em regime de acumulação
a 30 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da
Universidade do Algarve, no período de 16 de setembro de 2013 a
15 de setembro de 2014, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207549974
Contrato (extrato) n.º 26/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 17 de maio de
2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo com o Licenciado Miguel Filipe Lopes Rodrigues, na
categoria de assistente convidado, em regime de acumulação a 30 %, para
o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade
do Algarve, no período de 01 de julho de 2013 a 30 de junho de 2014,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207549828

Contrato (extrato) n.º 27/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 06 de setembro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com o Licenciado Alejandro Orgambidez
Ramos, na categoria de assistente convidado, em regime de tempo
parcial a 55 %, para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve, no período de 01 de outubro de 2013 a
30 de setembro de 2014, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 140 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207550183
Contrato (extrato) n.º 28/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 16 de setembro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com o Doutor António Pedro Cabral dos Santos,
na categoria de professor auxiliar convidado, em regime de tempo
parcial a 95 %, para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade do Algarve, no período de 16 de setembro de 2013 a
15 de setembro de 2014, auferindo o vencimento correspondente ao
escalão 1, índice 195 da tabela remuneratória dos docentes do ensino
superior universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207550078
Contrato (extrato) n.º 29/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 09 de setembro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com o Doctor Henrik Bertil Hellqvist, na categoria de professor catedrático convidado, em regime de tempo parcial
a 10 %, para o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da
Universidade do Algarve, no período de 01 de outubro de 2013 a 31 de
março de 2014, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1,
índice 285 da tabela remuneratória dos docentes do ensino superior
universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207550012
Contrato (extrato) n.º 30/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 11 de novembro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo com a Licenciada Maria Amélia da Fonseca dos
Santos, na categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial
a 50 %, para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve, no período de 31 de agosto de 2013 a 30 de agosto de 2014,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 140 da tabela
remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207550289
Contrato (extrato) n.º 31/2014
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 09 de dezembro de 2013 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas
a termo resolutivo certo com o Doutor João Pedro Fidalgo Rocha, na
categoria de professor auxiliar convidado, em regime de tempo parcial
a 60 %, para a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve, no período de 01 de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2014,
auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 195, da
tabela remuneratória dos docentes do ensino superior universitário.
8 de janeiro de 2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia Cabrita.
207550361
Despacho n.º 1542/2014
1 — No uso dos poderes que me são conferidos por força do disposto
nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 88.º do Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior, aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, e
nos n.os 1 e 2 do artigo 29.º dos Estatutos da Universidade do Algarve,

